
                                                     

 

Data przyjęcia wniosku: ……………………………… 

                                               

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 

Jana Pawła II w Rząśni na rok szkolny 2021/2022 

 
I. Dane identyfikacyjne dziecka: 

 
Imię/imiona  
Nazwisko  

Pesel*            
Data urodzenia dzień miesiąc rok 

*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 
 

II. Pozostałe informacje o dziecku: 

 

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

 
III. Dane osobowe opiekunów prawnych: 

 

 

 Dodatkowe informacje o dziecku 

 

Rodzic/opiekun 1 

 

Rodzic/opiekun 2 

Imię/imiona i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

Adres poczty 

elektronicznej 

  

Adres zamieszkania 

 

Ulica   

Nr budynku/ nr lokalu   

Miejscowość   

Kod pocztowy   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją (właściwe zaznaczyć znakiem „x") 

a) Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty (10 pkt za spełnienie każdego kryterium) 
V.  

L.p.   Kryterium                   Dokument potwierdzający spełnienie kryterium tak* nie punkty 

1. Wielodzietność Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   10 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu 
niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
z późn. zm.). 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  10 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  10 

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  10 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica 

  10 

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata 

w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  10 

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)  
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  10 



b) Kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący obowiązujące na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego 
 

L.p.  
 

Kryterium                   Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

tak* nie punkty 

1. Dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących 

gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą lub uczących się w systemie 

dziennym 

Oświadczenie rodzica, opiekuna 

prawnego 
   

8 

2. Dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym 

będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego 

pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której 

utworzony jest oddział przedszkolny 

Oświadczenie rodzica, opiekuna 

prawnego 
  15 

3. Dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej 

(co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę 

zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców 

Oświadczenie rodzica, opiekuna 

prawnego 
  9 

4. Dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą 

sądową lub opieką asystenta rodziny 
Oświadczenie rodzica, opiekuna 

prawnego 
  12 

 
V.     Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego: 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ………….. do……….. 

Realizacja podstawy programowej od 7:30 do 12:30. 

VII. Oświadczam: 

 
                                

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dzieci zgłoszonych do przedszkola 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:  

▪ Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła 

II w Rząśni, z siedzibą 98-332 Rząśnia,  

ul. 1-go Maja 16, tel. 44 631 71 97, adres e-mail: edu-rzasnia@o2.pl  

▪ Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail: kontakt@ekspertodo.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez szkołę oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. 

▪ Dane osobowe kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu 

wykonania obowiązku prawnego, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), która określa treść zgłoszenia kandydata do szkoły. 

▪ Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być podmioty uprawnione do uzyskania 

takich informacji na podstawie przepisów prawa.  

▪ Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 



▪ Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane (w 

tym przechowywane) przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe, w zakresie: 

▪ kandydatów przyjętych: nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do szkoły, 

▪ kandydatów nieprzyjętych: przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. 

▪ W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie przepisów prawa posiada Pani/Pan 

prawo do: 

▪ dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, 

▪ sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

▪ ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO. 

▪ Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. 

b,d RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, a także 

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

▪ W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 

RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie 

oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

▪ Rodzicom/opiekunom prawnym kandydata, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie 

rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi, zgodnie z 

art. 77 RODO, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

▪ Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest 

obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do wybranej 

szkoły i skorzystanie z kryteriów pierwszeństwa. Konsekwencją niepodania danych będzie 

nierozpoznanie sprawy. 

 

 

Oświadczam, że zostałem zapoznana/-y z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych 

kandydatów zgłoszonych do klasy pierwszej oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.  

 

 

 

 

Rząśnia, dnia..................2021r. 

                                       Podpis                                               

                                                                                              MATKI:.................................................... 

 

 

 

                                                                                               Podpis  

  

                                                                                              OJCA:...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
………………………………………………………………………                          Rząśnia, dnia ………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
…………………………………………………………………….. 
                 ( adres  zamieszkania) 

 
 

 Z G O D A 
 
 

         Wyrażam  zgodę,  aby  moje  dziecko  ………………………………………………………. 
                                                                                        ( imię  i nazwisko  dziecka) 

w  roku  szkolnym  2021/2022 uczestniczyło  w  zajęciach: 
 

  religii; 
 

   rytmiki; 
 

  języka  angielskiego. 
 
 
 
                                                              ………………………………………………………………….. 
                                                                                (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………..                             Rząśnia,  dnia ………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 



 
……………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
…………………………………………………………………… 
                  ( adres zamieszkania) 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o pobycie  kandydata w przedszkolu 

 
 
       Niniejszym  oświadczam,  że  moje  dziecko ……………………………………………… 
                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka) 

Będzie  korzystać  z  wychowania  przedszkolnego  codziennie  w  godzinach   
  
Od ………………………  do  ………………………..  oraz  z  następujących  posiłków:   
śniadanie,  obiad,  podwieczorek .̽ 
 
 
 
                                                                             ……………………………………………………. 
                                                                                       (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 

 niepotrzebne  skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Dodatkowe  dane  o  dziecku 
 

 
 
      Dane  uznane  przez  rodziców/opiekunów  prawnych  za  istotne  dla  zapewnienia  
dziecku  podczas  pobytu  w  przedszkolu  odpowiedniej  opieki, (stan  zdrowia – alergie, 
stosowana  dieta, rozwój  psychofizyczny  dziecka). 
 
Imię  i  nazwisko  dziecka  …………………………………………………… 
Urodzony  dnia  …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 
 
 
 
Rząśnia  dnia ………………………                      ………………………………………………………… 
                                                                                     (podpis rodziców /opiekunów prawnych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 


